
مقدمة خطبة عن فضل عشر ذي الحجة
الحمد� رب العالمین، الحمد� حمداً كثیراً یوازي رحمتھ وفضلھ العظیم، والشكر لھ بقدر
غفرانھ ورأفتھ بعباده ربنا الكریم، فسبحان من بعث ألمتھ محمداً نبیھ خیر المرسلین، الذي
ھدانا إلى دین هللا الحق ونعم الدین، فصلى هللا على نبیھ محمد وعلى آلھ وصحبھ الطیبین
الطاھرین، وجمعنا وإیاه في جنان الخلِد نعم المثوى والدار مع الصادِق األمین، أما بعد:

خطبة عن فضل عشر ذي الحجة
أخوتي المسلمین وأخواتي المسلمات، السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ، الیوم ومن منبرنا
ھذا سوف نتحدث عن فصِل العشِر من ذي الحجِة، فقد أقسم هللا عزَّ وجلَّ في سورة الفجر

باللیالي العشر: {َوالَفْجِر * َوَلَیاٍل َعْشر}، والمقصود فیھا األیام العشر األولى من ذي
الحجة، وھذا لما لھذه األیام من فضل وأجر وثواب عظیم عند رب األرباب، فاألعمال في

ھذه األیام مستحبة، والدلیل على ھذا الحدیث النبوّي الذي رواه عبدهللا بن عباس -رضي هللا
الُح فیھا أحبُّ اٍم العمُل الصَّ عنھما- قال: أن النبيَّ ـ صلى هللا علیھ وسلم ـ قال: "(ما ِمن أیَّ

اِم الَعْشِر) قالوا: یا رسوَل ِهللا وال الجھاُد في سبیِل ِهللا ؟ قال: (وال إلى ِهللا ِمن ھذه األیَّ
الجھاُد في سبیِل ِهللا إالَّ رجٌل خَرج بنفِسھ ومالِھ ثمَّ لم یرِجْع ِمن ذلك بشيٍء)، أخرجھ

البخاري باختالف یسیر
والمقصود ھنا اللیالي العشُر األوائل من ذيِ الحجِة، كما أن صیام یوم من ھذه األیام یعادُل

سنة، والعمُل فیھا یضاعف بسبعمائة ضعف، والدلیل على ھذا ما رواه عبدهللا بن عباس
اٍم أفضُل عند ِهللا -رضي هللا عنھما- قال: أن النبيَّ ـ صلى هللا علیھ وسلم ـ قال: "ما من أیَّ

اِم یعني من العشِر فأكِثروا فیھنَّ من وال العمُل فیھنَّ أحبُّ إلى ِهللا عزَّ وجلَّ من ھذه األیَّ
التَّھلیِل والتَّكبیر وذكِر ِهللا وإنَّ صیاَم یوٍم منھا ُیعَدُل بصیاِم سنٍة والعمُل فیھنَّ ُیضاَعُف

بسبِعمائِة ِضعٍف"، أخرجھ الطبراني، والشجري في األمالي مختصراً، والبیھقي في شعب
اإلیمان واللفظ لھ

اِم الَعشِر بُكلِّ َیوٍم أْلُف َیوٍم، وما ورد "عْن أَنِس بِن مالٍِك َرضَي هللاُ عنھ قال: كاَن ُیقاُل في أیَّ
وَیوُم َعَرفَة َعَشرةُ آالِف َیوٍم. قاَل: َیعني في الَفضِل". أن عمل كل یوم وصیامھ بألف یوم،

وما رواه عبدالرحمن بن عمرو -رضي هللا عنھ- أن العمل في ھذه اللیاِل بمقداِر غزوة وهللا
أعلم، قال: أن النبّي -صلى هللا علیھ وسلم- قال: "بلغني أنَّ العمَل في الیوِم من أیاِم العشِر ؛

كقدِر غزوٍة في سبیِل ِهللا ، ُیصاُم نھاُرھا ویحرُس لیلُھا ، إال أن یختصَّ امرٌؤ بشھادٍة"،
أخرجھ البیھقي في شعب اإلیمان.

ولم یتم ُذكر أي عمل مخصوص لیكون بمقدار المشاركة في غزوة، لكن یبان أن المعنى
المراد ھنا الصیام، وهللا تعالى أعلم، ولعل ھذا الفضل جاء ألن ھذه اللیال مختصة بالحج،

ویكون نھایتھا الوقوف بعرفة، ومن المعروف فضل ھذا الیوم العظیم.
َي أنھ ُیسنُّ لھ عدم قصِّ الشعر والظفر، الطبراني بإسناد جید، بل جاء فیمن یرید أن یضحِّ

ّھًا إلى حدٍّ ما بالمحرمین بالنسك، وأن كل جزء من بدنھ یعتق باألضحیة. ثم یقال: لماذا تشبُّ



كان فضل العشر األوائل من ذي الحجة كل ھذا الفضل العظیم؟ قال العلماء: ألنھا متصلة
بالحج، وفي نھایتھا یوم عرفة، وفضل ھذا الیوم عظیم، وكذلك فضل یوم العید، فھو أعظم
حرمة عند هللا؛ ألن فیھ الحج األكبر، وكذلك من دواعي التفضیل العمل على إشاعة األمن

في البالد عامة، لتھیئة الجو للمسافرین والحجاج، وكذلك لمن خلفوھم وراءھم، وذلك
باالنشغال بالعبادة والذكر، وكذلك ھذه األیام فرصة ألداء كل العبادات من صالة وصیام

وصدقة وحج.
خاتمة خطبة عن فضل عشر ذي الحجة

أخوتي المسلمین وأخواتي المسلمات نوصیكم بتقوى هللا، واإلكثار من الذكر والصالة
والصیام والصدقة والصالة على خیر الخلق في ھذه األیام، والحج لبیت هللا لمن استطاع

إلیھ سبیال، فھذه األیام مأجورة وأجرھا وثوابھا مضاعف عند هللا، وأقول قولي ھذا واستغفر
هللا العلّي العظیم لي ولكم، ویا فوز المستغفرین، والسالم على من اتبع الُھدى سبیالً للفوز

بالجنة والعتق من النار.
خطبة عن عشر ذي الحجة وأحكام األضحیة

الحمد� رب العالمین الذي أعطى فأكرم العباد والصالة والسالم على رسول هللا سیدنا
محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین صالة تكون  سبیل للخیر والھناء ودافعاً للشر والبالء
ومفتاحاً من مفاتیح الجنة للعبد وطریق للقرب من هللا الفوز بالرضوان وعیش المؤمن

ببركات وفضل من هللا تعالى وظل من العذاب في یوم الحساب، أما بعد:
أحبائي في هللا، أكثروا من فعل الخیر في ھذه األیام الفضیلة لعلكم تفلحون، ففي ھذه األیام
مواسم البرِّ والخیر والرحمة والمغفرة، فاغتنموا الفرصة باإلحسان، لتفوزا بالجنان بقرب

النبّي العدنان، وتذوقوا من طعِم رضا هللا الرحمان، عباد هللا یا من ترجون الفوز بنعم الدار
والمثوى نحن اآلن في أیام عظیمة توصلكم إلى بر األمان، جناُت خلٍد عرضھا السماوات
واألرض بقرِب الرحمان، اغتنموا ھذه األیام، واذكروا هللا ذكراً كثیراً وضحوا في سبیلھ

ِاْسَم{َوَیْذُكُروااألیام:ھذهعن28اآلیةالحجسورةفيتعالىقالفقداألنعام،من ِفيهللاَّ
اٍم َمْعلُوَماٍت َعَلى َما َرَزَقُھْم ِمْن َبِھیَمِة اْألَْنَعاِم}، فھللوا وكبروا وأكثروا التحمید والصالة أَیَّ
على العدنان، وسبحوا هللا بكرًة وأصیالً، وأذكروه في القیام والقعود، وقد شّبھ خیر الخلق

من ال یذكر رّبھ بالمیت، وھذا في الحدیث الذي رواه أبو موسى األشعري -رضي هللا عنھ-
ُھ، َمَثُل الَحيِّ ُھ والذي ال َیْذُكُر َربَّ أن النبّي -صلى هللا علیھ وسلم- قال: "َمَثُل الذي َیْذُكُر َربَّ

والَمیِِّت"، أخرجھ البخاري، ومسلم
فكبروا -أیھا المؤمنون- وأكثروا من قول: "هللا أكبر هللا أكبر، ال إلھ إال هللا، وهللا أكبر هللا

أكبر و� الحمد"، وأجھروا بھ، وكبروا في كل مكان، فا� أكبر، والشكر �، وال إلھ إال هللا،
وهللا أكبر، والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ.
خطبة عن فضل عشر ذي الحجة ویوم عرفة



بسم هللا الرحمن الرحیم، خیر ما نعطر فمنا فیھ فمنا ھذا الصباح، ذكر هللا العلّي العظیم،
فالحمد� حمداً كثیراً، والشكر لھ صباحاً ومساًء وبكرًة وأصیالً، یا عباد هللا، یامن تتبعون

دین الحق الذي ھدانا إلیھ وعلمنا إیاه نبّیھ المصطفى محمد، صلوا علیھ وسلموا تسلیماً، أما
بعد:

أخوتي المسلمین وأخواتي المسلمات، أوصیكم بتقوى هللا، وعبادتھ، الیوم سوف نقف معكم
بالحدیث عن یوم من أعظم أیام السنة فیھ یغفُر صیامھ للعبِد ذنوب كل أیام السنة الماضیة

والباقیة، أال وھو یوم عرفة، فقد ثبت ھذا في الحدیث الذي رواه أبو قتادة الحارث بن ربعي
َنَة الَماِضَیَة َواْلَباِقَیَة. قاَل: -رضي هللا عنھ- قال: "َوُسِئَل عن َصْوِم َیوِم َعَرَفَة، َفقاَل: ُیَكفُِّر السَّ

َنَة الَماِضَیَة". َوُسِئَل عن َصْوِم َیوِم َعاُشوَراَء، َفقاَل: ُیَكفُِّر السَّ
ویوم عرفة الیوم التاسع من أیام عشر ذي الحجة المباركة، والتي ورد ذكرھا في ثاني آیاِت
ْفِع َواْلَوْتِر}، سورة الفجر، فقد أقسم سبحانھ وتعالى فیھا قائالً: {َوالَفْجِر * َوَلَیاٍل َعْشٍر * َوالشَّ

والمقصود من الشفع ھنا یوم النحر، وھو یوم الحج األكبر، أما الوتُر فھو یوم عرفة،
واألعمال في ھذه األیام بمثابة الجھاد في سبیل هللا واالستشھاد ألجلھ، وقد ثبت ھذا بالحدیث

النبوي الذي رواه عبد هللا بن عباس -رضي هللا عنھما-  أن النبي -صلى هللا علیھ وسلم-
اَم الَعشِر- قالوا: یا الُح فیھا أَحبُّ إلى ِهللا ِمن ھذه األیاِم -یعني: أیَّ قال: "ما من أیاٍم الَعَمُل الصَّ

رسول ِهللا، وال الجھاُد في سبیِل ِهللا؟ قال: وال الجھاُد في سبیِل ِهللا إالَّ رٌجل خرج بنفسھ
ومالھ، فلم یرِجْع من ذلك بشيٍء"، أخرجھ البخاري باختالف یسیر، وأبو داود واللفظ لھ.

إخوة اإلیمان، نوصیكم بصیام عرفة، والحج لبیت هللا الحرام لمن استطاع إلیھ سبیالً فإنھا
تقرب العبد من ربِھ، وتدخلھ الجّنة مع األولیاء والصالحین، فكبروا وحمدوا وھللوا فما

أحب ھذه األعمال بھذا األیام المباركة، واتقوا هللا وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى، وارفعوا
أیدیكم وادعوا هللا، فالحمد لھ .. والشكر لھ .. والسالم علیكم وأقول قولي ھذا واستغفر هللا

لي ولكم ویا فوز المستغفرین، والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ.
خطبة فضائل عشر ذي الحجة وما یشرع فیھا

الحمد � الذي أمتّن علینا بفضلھ ورحمتھ وكرمھ، ورضي علینا وجعلنا من عباده
الصالحین، الحمد � بقدر رحمتھ ورأفتھ بنا، الحمد لھ إذا دعا عباده إلى للحج وزیارة بیتھ

الحرام، الشكر لھ على أفضالھ التي ال تد وال تحصى، وصلى هللا على محمد وعلى آلھ
وصحبھ الطیبین الطاھرین، وجمعنا وإیاه في جنان الخلِد ومع النبیین والصدیقین

والصالحین، اللھم آمین، أما بعد:
أخوتي المسلمین وأخواتي المسلمات، السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ، نقف الیوم وإیاكم
في منبرنا ھذا على فضل أفضل األیام وأعظمھا أجراً وثواباً، فقد اقسم جلَّ وعال في كتابھ
الحكیم بھذه األیام المباركة، وھذا كان في سورة الفجر عندما قال تعالى: {َوالَفْجِر * َوَلَیاٍل

َعْشر}، نعم، إنھا لیالي العشر من ذي الحجة، فھذه اللیالي من اللیالي الفضیلة ومأجورة
الثواب، والصیام واألعمال فیھا مأجوٌر بإذن هللا، وقد ورَد في الحدیِث النبوّي الذي رواه



عبدهللا بن عباس -رضي هللا عنھما- قال: أن النبيَّ ـ صلى هللا علیھ وسلم ـ قال: "(ما ِمن
اِم الَعْشِر) قالوا: یا رسوَل ِهللا وال الجھاُد الُح فیھا أحبُّ إلى ِهللا ِمن ھذه األیَّ اٍم العمُل الصَّ أیَّ
في سبیِل ِهللا ؟ قال: (وال الجھاُد في سبیِل ِهللا إالَّ رجٌل خَرج بنفِسھ ومالِھ ثمَّ لم یرِجْع ِمن

ذلك بشيٍء)، أخرجھ البخاري باختالف یسیر.
ومن فضائل ھذه األیام بأن صیام كل یوم من ھذه األیام العشرة المباركة ُیعادل صیام ألف
یوم، وقد ورد ھذا في الحدیث الشریف: "عْن أَنِس بِن مالٍِك َرضَي هللاُ عنھ قال: كاَن ُیقاُل

اِم الَعشِر بُكلِّ َیوٍم أْلُف َیوٍم، وَیوُم َعَرفَة َعَشرةُ آالِف َیوٍم. قاَل: َیعني في الَفضِل". في أیَّ
عباد هللا یامن تتقون هللا، أوصیكم بالخشیة من هللا جلَّ وعال، والحیاء من مقابلة وجھھ
الكریم بالذنوب والخطایا، فاعملوا صالحاً في ھذه األیام المباركة، وأكثروا من الذكر،
والصالة على خیر الخلق النبّي محمد، وأدعو هللا الفرج والفوز برضاه وجنان الُخلد،
وصوموا وتبوبوا عن ذنوبكم، وكبروا، وسلموا، وھللوا، لعّل أبواب السماء ُتفتح لكم

وتكونوا من الفائزین، والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ.
خطبة قصیرة ومختصرة عن فضل عشر ذي الحجة

الحمد� الذي خلقنا فأحسن خلقنا ومّیزنا عن سائر المخلوقات، الحمد � الذي أمتّن علینا في
كرمھ وجعلنا بین المخلوقات األخرى بأحسن الھیئات، والشكر لھ من الوالدة حتى الممات،

أما بعد:
عباد هللا؛ یا من تعبدون هللا في السرِّ والعالنیة، نوصیكم بتقوى هللا وخشیتھ، والسعي في
ھذه األیام الفضیلة للغرف من الحسنات علّھا تكون المنجیة والعاتقة من الّنار، إن فضُل

األیاِم العشر من ذي الحجة كبیر، فصیاُم كلَّ یوٍم من ھذه األیام یعادل صیام ألفاً، والعمل
في ھذه األیام (الحج) یعادل الجھاد في سبیل هللا والمشاركة في إحدى الغزوات، والدلیل
رواه عبدالرحمن بن عمرو -رضي هللا عنھ- أن العمل في ھذه اللیاِل بمقداِر غزوة وهللا

أعلم، قال: أن النبّي -صلى هللا علیھ وسلم- قال: "بلغني أنَّ العمَل في الیوِم من أیاِم العشِر ؛
كقدِر غزوٍة في سبیِل ِهللا ، ُیصاُم نھاُرھا ویحرُس لیلُھا ، إال أن یختصَّ امرٌؤ بشھادٍة"،

أخرجھ البیھقي في شعب اإلیمان.
إخوتي المؤمنین وأخواتي المؤمنات، إن أجر ھذه األیام عظیم، المرجو من العباد أال

یفوتوھا، فإنھا تثقل میزان الحسنات وترفعھ عن میزان السیئات وتمحوھا، وعلّھا تكون
سبباً من أسباب الفوز بالجّنة، كّبروا اجعلوا التكبیر یصل عنان السماء، وادعوا هللا

بحاجاتكم، وصوموا لھ بنّیة صادقة، والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ.
خطبة جمعة مكتوبة عن فضل عشر ذي الحجة

الحمد� والشكر لھ على عظمتھ ورحمتھ ورأفتھ بنا، الحمد� حمداً كثیراً یوازي عفوه
وغفرانھ لعباده، الحمد لھ إذ ھیأ لعباده األسباب والُسبل لدخول الجنة، عباد هللا یا من

تخافون هللا وتسعوَن جاھدین لكسب رضاه، نحن الیوَم على مشارِف أیاٍم عظیمٍة تدني من



الجّنة وتبعُد عن الّنار، نعم إنھا العشر التي أقسم هللا سبحانھ وتعالى فیھا في سورِة الفجر،
-العشر من ذي الحجة-، أما بعد:

عباد هللا إن صیام یوم من أیام العشر من ذي الحجة یعادُل سنة كاملة، والعمُل فیھا یضاعف
بسبعمائة ضعف، وقد روى عبدهللا بن عباس -رضي هللا عنھما- قال: أن النبيَّ ـ صلى هللا

اٍم أفضُل عند ِهللا وال العمُل فیھنَّ أحبُّ إلى ِهللا عزَّ وجلَّ من ھذه علیھ وسلم ـ قال: "ما من أیَّ
اِم یعني من العشِر فأكِثروا فیھنَّ من التَّھلیِل والتَّكبیر وذكِر ِهللا وإنَّ صیاَم یوٍم منھا ُیعَدُل األیَّ

بصیاِم سنٍة والعمُل فیھنَّ ُیضاَعُف بسبِعمائِة ِضعٍف"، أخرجھ الطبراني، والشجري في
األمالي مختصراً، والبیھقي في شعب اإلیمان واللفظ لھ، كما أن العمل في ھذه اللیاِل بمقداِر
غزوة وهللا أعلم، ویبان ھذا فیما رواه عبدالرحمن بن عمرو -رضي هللا عنھ- قال: أن النبّي

-صلى هللا علیھ وسلم- قال: "بلغني أنَّ العمَل في الیوِم من أیاِم العشِر ؛ كقدِر غزوٍة في
سبیِل ِهللا ، ُیصاُم نھاُرھا ویحرُس لیلُھا ، إال أن یختصَّ امرٌؤ بشھادٍة"، أخرجھ البیھقي في

شعب اإلیمان.
ضعیف الترغیب

ضعیف،737،عمروبنعبدالرحمن،األلباني
ولم یتم ُذكر أي عمل مخصوص لیكون بمقدار المشاركة في غزوة، لكن یبان أن المعنى

المراد ھنا الصیام، وهللا تعالى أعلم، ولعل ھذا الفضل جاء ألن ھذه اللیال مختصة بالحج،
ویكون نھایتھا الوقوف بعرفة، ومن قالمعروف فضل ھذا الیوم العظیم.

الشكر � إذ ھدانا إلى دین الحق وجعلنا من عباده الصالحین، الشكر لھ یوم خلقنا ویوم
مماتنا ویوم الدین، هللا أكبر من كل المخالیق، فھو ربَّ األرباب ربَّ العالمین، سبحانھ من

سواه یغفر ذنوب العباد الغّفار الصبور، فسبحوا هللا وحّمدوه وكبروا لھ وعظموه إنھ ھو
الغّفار الرحیم، فسبحانھ من بیده ملكوت كل شيٍء وإلیھ النشور، وصلى هللا على محمد

وعلى آلھ وصحبھ الطیبین الطاھرین، والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ.


